
Vertikální napařovač oděvů Concept NO8010 PERFECT STEAMER 

 
3 úrovně parního výkonu 

Osvěžuje a dezinfikuje prádlo 
Vhodný na všechny typy tkanin 

 
 

Rychle a šetrně 
Vertikální napařovač oděvů NO8010 Perfect Steamer je vhodný na 
všechny druhy tkanin včetně těch nejjemnějších. S příkonem 1800 W a 
produkcí páry 40 g/min. efektivně vyhladí záhyby na oblečení a prádlo 
příjemně osvěží. Navíc je k textiliím šetrnější než běžné žehlení. 
Nahřeje se za pouhých 45 s, nabízí 3 stupně produkce páry a provozní 
dobu až 40 minut.  
 

Odstraňuje bakterie i zápach 
Napařovač oděvů NO8010 si poradí s každou látkou a své využití 
najde v celé domácnosti. Horká pára navíc ničí až 99,9 % bakterií a 
odstraňuje zápach. Pohodlně s ním vyhladíte závěsy i záclony bez 
nutnosti jejich sundávání. Oživí i další domácí textilie jako jsou 
potahy na sedačce, deky, čalounění, polštáře, prostěradla nebo 
třeba plyšové hračky.  

 
Kartáčový nástavec 
Pro dosažení opravdu skvělých výsledků i na pevnějších 
materiálech je napařovač vybaven kartáčovým nástavcem, díky 
kterému pára lépe pronikne do tkaniny a vyhladí záhyby. Současně 
pomáhá s odstraňováním žmolků a chlupů po vašich domácích 
mazlíčcích. 
 
 

Nástavec na puky 
Nažehlení puků nebylo nikdy jednodušší. Stačí využít speciální 
nástavec a bezchybné puky u kalhot či sak budou otázkou 
okamžiku. 
 

 
Otočný věšák 
Součástí napařovače oděvů NO8010 je plně otočný věšák, který si díky 
teleskopické tyči můžete výškově regulovat přesně podle vaší potřeby. 
Lehce na něj umístíte i více oděvů, které rychle a pohodlně vyhladíte 
přímo na ramínku.  
 



Snadná obsluha 
Obsluha napařovače je velmi jednoduchá. Před použitím naplňte 
nádržku destilovanou nebo demineralizovanou vodou, jejíž 
předností je, že se během odpařování nevytváří vodní kámen jako 
při používání běžné vody. Předejdete tak nežádoucímu zanášení 
spotřebiče a tím prodloužíte jeho životnost. Přístroj zapněte, zvolte 
požadovaný výstup páry a do 45 s můžete začít s napařováním. Po 
dokončení práce lze napařovač složit a uskladnit nebo ho využít 
jako němého sluhu.  

 
Technické parametry: 
3 úrovně nastavení parního výkonu 
Světelná kontrolka provozu  
Odstraňuje až 99,9 % bakterií 
Efektivně odstraní záhyby z oblečení 
Vhodný pro všechny typy tkanin 
Kontinuální výstup páry 
Rychlé nahřátí 45 vteřin 
Kartáčový nástavec 
Nástavec na puky 
Otočné ramínko 
Teleskopická tyč 
Připraveno k použití: 45 s 
Parní výkon: 40 g/min 
Provozní doba: až 40 min. 
Objem nádržky na vodu: 1 500 ml 
Příkon: 1800 W 
Napětí a frekvence: 220-240 V, 50 Hz 
Délka přívodního kabelu: 180 cm 
Rozměry: 42,2 x 28,5 x 155 cm 
Hmotnost: 3 900 g 
Materiál: kombinovaný 
Barva: černá/měděná 

 

 


